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Økonomi 

Det kreves et generelt tillegg. 

Det fremmes krav om økning av satsene i overenskomsten 

 

Korte velferdspermisjoner: (Tas inn i protokollen) 

 

Partene viser til avtalt arbeid om gjennomgang av bestemmelsene om korte 

velferdspermisjoner gjort i frontfaget. Det er avtalt en ferdig rapport fra arbeidet 30. 

september 2023. Partene på denne overenskomsten vil drøfte spørsmålene når rapporten 

foreligger. 

 

Tiltak for å heve organisasjonsgraden i bransjen (tas inn i protokollen) 

 

Krav blir spesifisert senere  

 

Kompetansereform (Tas inn i protokollen) 

 

Partene viser til regjeringens svar til partene i frontfaget om den varslede 

kompetansereformen. Fellesforbundet og NHO Service og Handel vil sammen følge dette 

arbeidet med sikte på at det kan utvikles bedre relevante tilbud til etter- og videreutdanning 

for arbeidere innenfor bransjen.  

 

Krav på tillegg og endringer i Overenskomsten. 

Til dette dokumentet vedrørende endring av tekst: - Krav om endringer av eksisterende tekst, 

eller ny tekst, er markert med understreket kursiv. - Tekst som kreves strøket/tatt ut av 

overenskomsten er markert med gjennomstreking. 

 

§2.3. Fastlønnede arbeidstagere 

 

a) Lokale forhandlinger 

 

De fastsatte lønnssatser er minstelønnssatser. Det skal kunne gis tillegg til minstelønn etter 

ansiennitet, kompetanse og praksis. I tariffperioden foretas regulering av lønningene en gang 

årlig per 1. april dersom ikke partene blir enige om en annen dato. 

Til disse forhandlingene skal de tillitsvalgte få utlevert lister med oversikt over 

lønnsmottakernes fortjenestenivå innenfor denne tariffavtalens virkeområde i bedriften. 

 

 

 

 

 



  

 

 

f) Sykepenger 

NHO Service og Handel og Fellesforbundet vil anbefale lokale parter å gjennomgå grunnlaget 

for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å 

forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. 

Det henvises til bestemmelsene i Lov om folketrygd kap. 8. 

Under sykdom som dokumenteres med sykemelding, har fast ansatte arbeidstakere rett til full 

lønn i minst 3 måneder i kalenderåret, med fradrag av ytelser etter Lov om folketrygd. 

 

Dette er ikke begrensende for bedre lokalt fremforhandlede ordninger. 
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g) Likelønn 

Partene er enige om at kvinner og menn etter Grossistavtalen under ellers like forhold skal 

vurderes likt, når det gjelder lønn. Ved lokale lønnsforhandlinger skal derfor partene 

gjennomgå både menns og kvinners lønnsforhold og vurdere årsakene til eventuelle 

lønnsforskjeller, ref. likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser. 

I alle bedrifter som etter likestillings- og diskrimineringslovens § 26, har plikt til å 

gjennomføre kjønnsdelt lønnskartlegging annethvert år, skal de tillitsvalgte delta i 

planlegging og evaluering av lønnskartleggingen. 

 

 

§ 9 ARBEIDSTID 

1. Ordinær arbeidstid 

Stramme inn bestemmelsen slik at man normalt jobber på hverdagene, ikke lørdag. 37.5 times 

uke skal fordeles på mandag – fredag med 7.5 time pr dag. Det er ikke anledning til å utligne 

37.5 timer på disse dagene. Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften er fridag. 

 

 

§ 9-2 Forskjøvet arbeidstid 

Strykes 

 

§ 9-3 Endres 

Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften er fridag. 



 

 

 

 

 

§ 11 AKKORDARBEID 

Akkordarbeid og andre lønnssystemer anvendes der hvor de stedlige parter finner dette 

hensiktsmessig. For akkordsatser og andre lønnssystemer som er forutsatt å skulle gjelde i 

tariffperioden, skal det – hvis det innføres nye maskiner eller arbeidsbesparende metoder eller 

i tilfelle av utvidelse av arbeidsoperasjoner – opptas forhandlinger om revisjon av 

akkordsatsene eller lønnssystemet. Blir partene ikke enige under forhandlingene, avgjøres 

saken ved voldgift. Oppmannen oppnevnes av partene. Blir partene ikke enige, oppnevnes 

han av Riksmekleren. 

For øvrig henvises til avtale mellom NHO og LO om «Retningslinjer ved gjennomføring av 

arbeidsstudier». 

 Det skal være adgang for partene til i tariffperioden å drøfte en justering av akkordsatsene og 

lønnssystemet opp og ned, slik at det gjennomsnittlige nivå ikke forrykkes.  

Forskjellige former for bonussystemer kan anvendes, men målekriterier som skadefrekvens og 

sykefravær skal unngås. Bonussystemet skal avtales skriftlig.   

 

§ 13 ARBEIDSTØY  

Bedriften holder arbeidstakerne med 2-to-sett arbeidstøy per år. Med 1 sett arbeidstøy forstås 

kjeledress eller overall, bukse med jakke, lagerfrakk eller armforkle, tilpasset alle kjønn 

Bestemmelsen skal ikke være til hinder for hyppigere utskifting som skyldes hendelige uhell. 

Arbeidstøyet utleveres den enkelte ved fast ansettelse. Arbeidstøyet er bedriftens eiendom og skal 

innleveres ved utskifting av gammelt/utbrukt tøy. 

Arbeidstaker som arbeider ute om vinteren eller i uoppvarmet lagerhus/godshus tilstilles varmedress 

etter behov. Det samme gjelder regntøy, hansker, votter og luer. 

Lokale ordninger vedrørende arbeidstøy kan opprettholdes. 

Vask, rens av arbeidstøy besørges av bedriften. Der dette ikke er praktisk gjennomførbart, betales 

den enkelte kr. 10,- pr. uke i vask/rensegodtgjørelse. 

Personlig verneutstyr, vernebrille med styrke og vernefottøy tildeles arbeidstaker etter behov når 

dette er nødvendig, jfr. Arbeidsmiljølovens §3-2 (2) 

 

§ 16 KOMPETANSE OG ETTERUTDANNING  



Det er avgjørende for bedriftens verdiskapning og konkurranseevne, at de ansatte gis systematisk 

opplæring og kompetanseutvikling i forhold til bedriftens utvikling og behov. Fellesforbundet/NHO 

Service og Handel skal hver for seg og i fellesskap medvirke til at antall lærlinger øker.  

Bedriften må derfor legge til rette for å stimulere til kompetanseutvikling for alle ansatte, som 

omfattes av overenskomsten, herunder praksiskandidater etter opplæringsloven.  

Det er et overordnet ansvar for bedriften å stimulere at de ansatte gis mulighet for oppbygging og 

vedlikehold av kompetanse. Bedriften og de tillitsvalgte må sammen utvikle planer for bedriftens 

faglige utvikling og partene må legge opp kompetanseutviklingsplaner for de ansatte.  

Bedrift og tillitsvalgte må hvert år drøfte om det er et kompetansegap i henhold til bedriftens behov 

for kompetanse og hvordan det i så fall kan legges til rette for at ufaglærte får anledning til å ta 

fagbrev. Drøftingene skal ta utgangspunkt i bedriftens behov for fagarbeidere og den enkelte 

arbeidstakers behov og ønsker om utvidet kompetanse. Det bør være en målsetting at det drives 

fagopplæring i alle bedrifter som oppfyller kravene for å være opplæringsbedrift.  

Partene sentralt og lokalt må legge til rette for at arbeidsinnvandrere som arbeider i landet og som 

sikter mot å bli en del av det norske arbeidsmarkedet, må få styrket sine grunnleggende ferdigheter i 

språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur.  

Bedriften må avsette tilstrekkelig midler til oppbygging og vedlikehold av kompetanse. Partene skal 

hvert år utarbeide planer som viser prioriteringen av kompetanseutviklingen. Ved uenighet kan hver 

av partene bringe saken inn for forbund og landsforening 

For at den enkelte skal motiveres og gis mulighet til etter- og videreutdanning. kan det etter enighet 

mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gis anledning til å gjennomføre kompetansehevende tiltak som 

nevnt over av inntil 7.5 timers varighet pr. år. betalt med ordinær lønn. Innvilgelse av dette krever en 

målsetting om fullføring og at arbeidstaker selv bidrar med nødvendig egeninnsats i fritiden. Øvrige 

kriterier avtales lokalt 
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 § 19 Likestilling og likeverd 

§ 19.1 Likestilling og ikke-diskriminering 

Partene skal gjennom samarbeid, informasjon og drøftelse framme likestilling og hindre 

diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 

kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, eller en kombinasjon av disse grunnlagene. Partene skal 

videre søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. 

Arbeidsgiver har ansvar for bedriftens lovpålagte likestillingsarbeid, men begge parter har 

ansvar for å ta initiativ i likestillingsspørsmål. Der det ikke gjøres lokal avtale, skal 

likestillingsarbeidet gå inn i det etablerte systemet for samarbeid, informasjon og drøftelser i 

bedriften. 

Det vises også til § 2.3 g) om likelønn, Fellesbilag 7 og Hovedavtalens Tilleggsavtale II - 

Rammeavtale om å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.  
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 § 20 Tjenestepensjoner  



 

NHO Service og Handel og Fellesforbundet vil understreke viktigheten av at de lokale 

partene en gang i hver tariffperiode gjennomgår de etablerte bedriftsordningene, og hva disse 
gir i tillegg til de ulike ytelsene som folketrygden gir ved oppnådd pensjonsalder, ved uførhet 

osv. for de enkelte grupper av arbeidstakere. På bakgrunn av dette skal partene forhandle behovet 

for å gjøre endringer i de ordninger bedriften har. Fra forhandlingene settes det opp protokoll. 

 

Andre krav: 

Det tas forbehold om at det kan fremmes andre krav under forhandlingene. 


